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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over onderwijs- en beroepsmobiliteit van vrouwen in de EU

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, in het bijzonder de artikelen 2 en 3, 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en in het bijzonder de 
artikelen 8, 45, 165 en 166,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in het bijzonder de 
artikelen 21, 23 en 25,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 1979 inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW),

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 september 2010 met als titel "Strategie 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" (COM(2010)0491),

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 november 2010 met als titel "Een agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen: een Europese bijdrage aan volledige 
werkgelegenheid" (COM(2010)0682),

– gezien de mededeling van de Commissie van 9 juni 2010 getiteld "Een nieuwe impuls 
voor Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding ter 
ondersteuning van de Europa 2020-strategie" (COM(2010)0296),

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 over de bevordering van de mobiliteit van 
werknemers in de Europese Unie1,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-
0000/2012),

A. overwegende dat het recht om te wonen en werken in een ander land van de Unie een van 
de fundamentele vrijheden van de Unie is;

B. overwegende dat de mobiliteit van werknemers en de onderwijsmobiliteit bijdragen aan 
een gevoel van Europees burgerschap en betrokkenheid bij de democratische processen; 

C. overwegende dat de economische en financiële crisis de Europese arbeidsmarkt negatief 
beïnvloeden, meer bepaald met betrekking tot de arbeidsparticipatie, de mogelijkheid van 
vrij verkeer en de arbeidskeuze volgens iemands beroeps- en opleidingskwalificaties, 
waarbij vrouwen een van de sterkst getroffen groepen zijn;

D. overwegende dat er belangrijke genderverschillen zijn met betrekking tot de mobiliteit van 
                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0455.
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werknemers binnen de EU – mannen verhuizen vaker en worden vaker overgeplaatst voor 
hun baan dan vrouwen (44% tegenover 27%), terwijl vrouwen eerder op een langere 
afstand zullen verhuizen om hun partner te volgen;

E. overwegende dat gendersegregatie op de arbeidsmarkt, een gebrek aan geschikte 
arbeidsvoorwaarden, voortdurende stereotiepen en het risico op gendergerelateerde 
discriminatie bijzonder grote hinderpalen vormen voor de beroepsmobiliteit van vrouwen; 
overwegende dat ook factoren die verband houden met gezin, sociaal netwerk, 
voorzieningen voor kinderopvang, huisvesting en omgevingsomstandigheden vrouwen 
beletten om gebruik te maken van het recht op vrij verkeer;

F. overwegende dat multidimensionale beleidsoplossingen, die levenslang leren, 
arbeidstijden en een evenwicht tussen werk en privéleven, gezondheid en veiligheid, en 
vormen van werkorganisatie omvatten, noodzakelijk zijn om de integratie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te verbeteren;

G. overwegende dat onderwijsmobiliteit bijdraagt aan de bevordering van beroepsmobiliteit, 
de verhoging van kansen op de arbeidsmarkt en voor iedereen beschikbaar moet zijn, 
inclusief voor vrouwen met een laag kwalificatieniveau;

1. benadrukt dat in het EU-beleid inzake onderwijs, integratie, migratie en arbeid, en het 
sociaal beleid meer rekening moet worden gehouden met de situatie van vrouwen om de 
rechten van vrouwen te beschermen, gelijkheid en gelijke kansen te bevorderen en alle 
vormen van uitbuiting op de arbeidsmarkt te bestrijden;

2. verzoekt de lidstaten bij het opstellen van hun nationale strategieën en 
hervormingsprogramma's maatregelen in te voeren ter bescherming van de rechten van 
vrouwen in het kader van arbeidsmobiliteit;

3. wijst erop dat vrouwen die naar het buitenland verhuizen voor een baan in de kinder- of 
ouderenzorg vaak zonder contract of illegaal tewerkgesteld worden, en bijgevolg geen 
recht hebben op sociale zekerheid, gezondheidszorg en andere voordelen;

4. wijst erop dat vrouwen die om arbeidsredenen naar het buitenland verhuizen vaak 
onderaan de arbeidsmarkt werkzaam zijn wat professionele kwalificatie, loon en aanzien 
betreft, en dat de arbeidsmigratie van vrouwen vaak is geconcentreerd in een klein aantal 
"vrouwelijke" beroepen die geassocieerd worden met traditionele genderpatronen;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten toezicht te houden op schendingen van de rechten 
van vrouwen op de arbeidsmarkt, voldoende informatie te verschaffen aan vrouwen die in 
het buitenland wonen voor hun werk, inclusief met betrekking tot de toegang tot banen en 
beroepsopleiding en hun recht op sociale zekerheid en gezondheidszorg, en advies te 
geven met betrekking tot arbeidsmogelijkheden zonder extra kosten;

6. dringt bij de lidstaten en de Commissie aan op de versterking van het EU-beleid ter 
bestrijding van directe en indirecte discriminatie van migrerende EU-werknemers die in 
een andere lidstaat verblijven en het misbruik van hun rechten als gevolg van hun 
ontoereikende kennis van de talen en/of de wetten die van toepassing zijn op hun 
tewerkstelling in de gastlidstaat;
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7. verzoekt de lidstaten contactpunten in te stellen voor mobiele werknemers die 
huishoudelijke en zorgtaken verrichten en een individueel arbeidscontract met hun 
werkgever hebben, zodat zij in staat worden gesteld een netwerk op te bouwen waardoor 
zij op de hoogte zijn van hun rechten;

8. dringt er bij de lidstaten op aan de loonontwikkeling transparanter te maken om te 
voorkomen dat loonsverschillen blijven bestaan of groter worden; 

9. dringt er bij de lidstaten op aan te voorzien in diensten voor werknemers die met hun 
echtgenote of partner en/of kinderen verhuizen, bijvoorbeeld voor kinderopvang, peuter-
en kleuteronderwijs en medische zorg, naast de vrije toegang tot de openbare diensten 
voorarbeidsvoorziening om de echtgenoten of partners die naar een andere lidstaat 
verhuizen te helpen een baan te vinden;

10. verzoekt de lidstaten belemmeringen voor de mobiliteit van werknemers weg te nemen 
door vrouwen die hun echtgenoot of partner naar een andere lidstaat volgen, passende 
diensten aan te bieden, zoals cursussen om hun integratie in de nieuwe sociale en culturele 
omgeving te vergemakkelijken, bijvoorbeeld taalcursussen en beroepsgerichte cursussen 
zonder extra kosten;

11. herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten om onderwijs- en arbeidsmobiliteit te bevorderen 
door: (a) het bewustzijn te vergroten en informatie toegankelijker te maken voor iedereen; 
(b) de nadruk te leggen op de toegevoegde waarde van mobiliteit in de eerste 
onderwijsjaren; (c) ervoor te zorgen dat de studieresultaten van mobiliteitservaringen 
tussen de lidstaten worden gevalideerd; en (d) de administratieve lasten te beperken en de 
samenwerking tussen de betrokken overheden in alle lidstraten aan te moedigen;

12. verzoekt de Commissie met aandrang het Erasmus-programma te steunen; merkt op dat 
sinds de start van het Erasmus-programma in 1987 meer dan 2,2 miljoen studenten zich 
binnen de EU hebben verplaatst, en dat het programma een enorme bijdrage heeft 
geleverd aan de mobiliteit in het Europese hoger onderwijs;

13. benadrukt dat vrouwen met een handicap en alleenstaande moeders bijkomende steun 
moeten worden verleend om toegang te krijgen tot bestaande programma's voor mobiliteit 
in het onderwijs;

14. benadrukt dat het participatieniveau van vrouwen die naar het buitenland zijn verhuisd in 
programma's voor levenslang leren, inclusief programma's met betrekking tot de 
ontwikkeling van vaardigheden, moet worden opgevoerd;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De komende jaren staat Europa een aantal belangrijke uitdagingen te wachten om de 
arbeidsmarkt opener en toegankelijker te maken. 

In de eerste plaats vestigt de doelstelling rond arbeidsmobiliteit de aandacht op de behoefte 
om de onderwijs- en opleidingssystemen beter af te stemmen op de nieuwe eisen van de 
arbeidsmarkt, het programma levenslang leren en de verwerving van vaardigheden te 
versterken, en de regelingen inzake erkenning van beroepskwalificaties te verbeteren. 

Daarnaast wijst de nog steeds te lage mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten erop dat 
de voordelen van de interne markt nog niet ten volle worden benut. 

Er bestaan nog te veel hinderpalen voor de mobiliteit, waaronder het gebrek aan kennis van 
vreemde talen, het gebrek aan gunstige voorwaarden voor een evenwicht tussen werk en 
privéleven en het niet aanpassen van de nationale wetgeving met betrekking tot sociale 
zekerheid. 

De toegang tot informatie inzake grensoverschrijdende mobiliteit is nog steeds beperkt en in 
veel gevallen houdt de ondermaatse kwaliteit van de informatie heel wat personen tegen.

In veel gevallen betekent een verandering van baan veel meer dan een overstap van het ene 
bedrijf naar het andere of van de ene sector naar de andere; het kan ook een andere loopbaan 
en een nieuwe baan betekenen. 

Het is dus belangrijk dat het onderwijsaanbod beantwoordt aan de vereiste om zowel de 
inzetbaarheid als het aanpassingsvermogen van werknemers tijdens hun loopbaan te 
garanderen en op die manier hun beroepsmobiliteit te vergroten.

Alle burgers hebben recht op een adequaat onderwijsniveau, de mogelijkheid om zich bij te 
scholen en nieuwe vaardigheden te verwerven in de loop van hun professionele carrière. 

Dit zijn doelstellingen die de gezamenlijke verantwoordelijkheid impliceren van regeringen, 
openbare overheden, werkgevers, sociale partners en individuele burgers. 

De onderwijs- en opleidingssystemen moeten nog worden aangepast aan de noden van de 
arbeidsmarkt en aan een economie en maatschappij die steeds meer gebaseerd zijn op kennis. 

Op het moment dat steeds minder jongeren erin slagen hun weg te vinden op de arbeidsmarkt, 
is het noodzakelijk dat de nieuwe uitdagingen worden aangegaan en dat er gebruik wordt 
gemaakt van nieuwe kansen in de maatschappij. 

Het is belangrijk dat een steeds groter aantal personen een zo hoog mogelijk onderwijsniveau 
bereikt. Dit geldt voornamelijk voor vrouwen die tijdelijk loopbaanonderbreking nemen 
wegens een zwangerschap of zich om hun gezin willen bekommeren. Voor hen is een hoog 
onderwijsniveau onontbeerlijk om zich zo snel mogelijk opnieuw op de arbeidsmarkt te 
integreren.

De eerste doelstelling van de Europa 2020-strategie beoogt een stijging tot 75% van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen tussen 20 en 64 jaar, onder meer door middel van 
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een grotere participatie van jongeren, oudere werknemers en laaggeschoolden.

Meer en beter onderwijs zorgt voor een grotere arbeidsparticipatie en een stijging van het 
onderwijsniveau draagt op lange termijn bij aan een toenemende participatie van vrouwen, die 
een direct positief effect zal hebben op het bruto nationaal product. 

Ruimere en positievere gevolgen voor de groei kunnen enkel worden behaald als de 
investering in menselijk kapitaal en productiviteit van de vrouw wordt gestimuleerd en 
bevorderd.


